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horóscopo
ÁRIES
Talvez a atmosfera parece
bastante fria, mas você vai
ser capaz de transformar
isso a seu favor, tratando
sua vida amorosa como uma
amizade e, assim, ganhará a
compreensão do parceiro.

CÂNCER
Hoje o dia será animado. Os
encontros serão agradáveis
e reforçarão sua confiança.
Você precisa encontrar um
equilíbrio entre a reflexão e a
ação, entre a atividade física
e o relaxamento.

LIBRA
Você desconfia quando não
há porque desconfiar. Não
é o seu instinto lhe dizendo
alguma coisa, é o fruto de
seus medos. Seu desafio é
superar essas desconfianças
para alcançar seus objetivos.

CAPRICÓRNIO
O bom humor vai estar em
todos os lugares e você vai
ser mais compreensivo com
as pessoas que o rodeiam.
Descanse um pouco, você
não está segurando bem as
coisas.

TOURO
O bom humor faz com que
você seja simpático com as
pessoas ao seu redor. Você
vai estar em sua melhor
forma. Não tente resolver
todos os desafios de uma só
vez. Pense sobre sua dieta.

LEÃO
Você deve aprender as lições
do passado para o futuro. O
passado não deve ser uma
razão para o comportamento
passivo quando confrontado
com as oportunidades
presentes.

ESCORPIÃO
Suas expectativas serão
atendidas graças, em grande
parte, a sua própria intuição.
Você pode contar com ela
para ajudá-lo a encontrar o
caminho certo. Você precisa
de mudança.

AQUÁRIO
Você faz exatamente o
que quer e é hora de se
concentrar em seus assuntos
pessoais. Há sinais de uma
trégua, o que permitirá
que você recarregue suas
baterias ao escapar da rotina.

GÊMEOS
Sua teimosia extrema pode
levá-lo a um beco sem saída.
Pense muito antes de falar.
Você corre risco de pegar um
resfriado. Por isso, protejase contra o vento, o arcondicionado, etc.

VIRGEM
Desejos reprimidos podem
fazer você ficar triste. Você
corre perigo de congelar
as relações próximas que
devem ser positivas. Siga em
frente e não persista em ter
dúvidas fúteis!

SAGITÁRIO
Você está saindo da concha!
O seu comportamento
natural é a melhor arma para
seduzir e convencer o seu
parceiro ou a pessoa que
você tem em vista. Chegou a
hora de declarar seu amor.

PEIXES
As coisas estão se tornando
mais calmas em seu
relacionamento. Vênus
lhe traz estabilidade e lhe
permitirá fazer um balanço
entre seu ponto de vista e o
de seu parceiro.

cruzadas

sudoku

HORIZONTAIS: 1. Triturar os alimentos com os dentes antes de engoli-los.
2. Que não pega fogo - Em + um. 3.
A borralheira é uma personagem
de um conto de Perrault - Suprema,
máxima. 4. Que se pode conseguir.
5. O cineasta José Mojica, do “Zé do
Caixão”. 6. País cuja capital é Riga. 7.
Entupimento, obstrução. 8. Partes
comestíveis das plantas, frequentemente carnosas ou suculentas.
9. Aceitar - Conselho Nacional do
Petróleo. 10. O fato de ser vão, inútil.
11. (Quím.) O neodímio - Combinar
com o oxigênio ativo. 12. Entre os
judeus, designação dada a indivíduo
não judeu - Iguaria à base de feijão
cozido. 13. Relativo a nervos.

NIVEL MÉDIO

VERTICAIS: 1. Feiticeira - (Ingl.)
Cirurgia estética que consiste em
suprimir as rugas da face e a papada.
2. Famoso grupo de índios norte-americanos - O sertanista conhecido
como “Marechal da Paz” (1865-1958).
3. (Pal. ingl.) Endereço na internet Palhoça de índios, menor que a oca
- Instituto de Educação. 4. Relativo a
Trás-os-Montes (Portugal) que é seu
habitante. 5. A mais conhecida lua
de Júpiter - Evitar, por um processo
especial, que os tecidos se encolham.
6. Nascidas no país cuja capital é
Damasco - Parte de um porto onde
se podem carregar e descarregar
embarcações. 7. Cobrir de nuvens
- Leito para curso de água especialmente construído para estabelecer
comunicação entre rios, lagos, mares
etc., e utilizado para navegação, irrigação etc. 8. Primeiro estômago dos
ruminantes - Surrar, sovar. 9. Nocivo
à saúde - Pomar de pereiras.

NIVEL DIABÓLICO

Passatempo de lógica, não
necessita de operações
matemáticas. Complete cada
tabuleiro (de nove quadrados)
preenchendo os espaços vazios
com os números de 1 a 9, de
modo que eles não se repitam
em nenhuma fileira vertical, nem
horizontal, nem em cada quadrado

VERTICAIS: 1. Maga, Lifting, 2. Apache, Rondon, 3. Site,
Tiupá, IE, 4. Trasmontano, 5. Io, Sanforizar, 6. Sírias, Doca, 7.
Anuviar, Canal, 8. Rúmen, Tundar, 9. Malsão, Peral.
HORIZONTAIS: 1. Mastigar, 2. Ápiro, Num, 3. Gata, Suma, 4.
Acessível, 5. Marins, 6. Letônia, 7. Infarto, 8. Frutos, 9. Topar,
CNP, 10. Inanidade, 11. Nd, Ozonar, 12. Goi, Acará, 13. Neural.

